




รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ 

อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

- การเข้าร่วมกิจกรรม/
สัมมนา/อบรมของ
หน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตภายใน 
ประเทศของบุคลากร 
สศค.  
 
 
 

- - ความส าเร็จในการเข้าร่วม
กิจกรรม/สัมมนา/อบรมของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ภายในประเทศของบุคลากร สศค. 
 
 
 

ส าเร็จ บุคลากร สศค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา/
อบรมของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้  

1) งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน
และบูรณาการติดตามการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  

- 

2. การยกระดับเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 

การเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
(การประเมินฯ) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- ความส าเร็จในการเข้ารับ 
การประเมินฯ 

ส าเร็จ สศค. ได้เข้ารบัการประเมินฯ และได้รับ 
ผลคะแนนการประเมินภาพรวมอยู่ที่ 
95.25 (จากคะแนนเต็ม 100) และ 
มีระดับผลการประเมิน AA 
 

- 

3. สกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบาย 
 

การติดตามนโยบาย
รัฐบาล 

- ความส าเร็จในการติดตามนโยบาย
รัฐบาลโดยใช้กลไกการตรวจ
ราชการ 

ส าเร็จ การจัดส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนิน
มาตรการ แผนงาน และโครงการ 
ตามค าสั่งแผนการตรวจราชการ 

- 

เอกสารแนบ 1 

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ 

อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โดยใช้กลไกการตรวจ
ราชการ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ของ สศค. ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง 
การคลัง 

4. พัฒนาระบบป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

การด าเนินการตาม 
กฎบัตรป้องปรามการใช้
ประโยชน์ส่วนตน 
ที่ขัดแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวมของส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  
พ.ศ. 2556 และ 
ระเบียบว่าด้วย 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ของข้าราชการ 
ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง พ.ศ. 2556 

- 
 

 

ความส าเร็จในการรายงาน 
ผลการด าเนินการตามกฎบัตร 
ป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตน 
ที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
พ.ศ. 2556 และระเบียบ 
ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง  พ.ศ. 2556 

ส าเร็จ การน าเสนอรายงานผลการด าเนินการ 
ตามกฎบัตรป้องปรามการใช้ประโยชน์ 
ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556 
และระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
พ.ศ. 2556 ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 

- 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

การจัดการข้อร้องเรียน
ของ สศค.  

- ความส าเร็จในการจัดท ารายงาน 
การด าเนินการตามระบบจัดการ 
ข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารทุกเดือน 

ส าเร็จ การด าเนินการตามระบบจัดการข้อร้องเรียน
ต่อผู้บริหารทุกเดือน 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ 

อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

6. ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption 
Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 
 

- ความส าเร็จในการจัดท า/เผยแพร่ 
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือต่อต้าน 

การทุจริต 

ส าเร็จ การด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเผยแพร่ 
ผ่านทาง FPO Mail และจอประชาสัมพันธ์ 
สศค. อย่างสม่ าเสมอ                                                                                                                                                                                      
 

- 

  


